Reglement for felles partssammensatt utvalg (PSU)

1. Valg og sammensetning
Utvalget består av 3 arbeidsgiverrepresentanter og 2 arbeidstakerrepresentanter.
Arbeidsgiverrepresentanter:
Per Ole Austmo (Steinkjer)
Jens Kåre Vågen (Verran)
Gustav Danielsen, prost
Arbeidstakerrepresentanter;
Kristin Eek, Musikernes fellesorganisasjon (Steinkjer)
Per Ivar Nicolaisen, Fagforbundet (Steinkjer)
Utvalget velger selv leder og nestleder.
Prosjektleder er utvalgets sekretær.
Kirkeverger i begge fellesråd har møte- og talerett.

2. Mandat
Partssammensatte utvalg oppnevnes etter Kirkelovens § 35. Utvalget skal behandle
saker som gjelder forholdet mellom fellesrådene som arbeidsgiver og de tilsatte, med
utgangspunkt i Hovedavtalens del B, § 10-1a. Utvalget skal også behandle saker som
bl.a gjelder virksomhetens personalpolitikk, for eksempel personalpolitiske retningslinjer,
reglementer og rutiner, og dessuten utviklings- og omstillingsprosesser, jfr.
Hovedavtalens del B, § 10-1b.
Utvalget er fellesnemndas fagorgan i disse spørsmål, og har et hovedansvar for å sette
spørsmål av personalpolitisk karakter på dagsorden.

3. Saker der utvalget har uttalerett
- ved tilsetting av kirkeverge for nytt fellesråd
- ved omgjøring av lederstillinger i nytt fellesråd
- forslag til oppretting, nedlegging evt. omgjøring av stillinger
- reglementer som berører arbeidstakere f.eks permisjonsreglement,
tilsettingsreglement, arbeidsreglement, reglement for telefongodtgjøring
- nye organisasjons- og bemanningsplaner
- uttale seg om stillingsinstrukser
- ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av de tekniske hjelpemidler
- forslag til effektiviseringstiltak
- retningslinjer for delegasjon til arbeidsutvalg, administrasjonen etc.
(delgasjonsreglement)
- forslag til budsjett for nytt fellesråd
- andre saker som fellesnemnda måtte forelegge utvalget
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4. Møter i partssammensatt utvalg
- Utvalget skal ha møte når lederen finner det påkrevet eller når minst 2 medlemmer
krever det.
- utvalget innkalles normalt med 7 dagers skriftlig varsel. Saksdokumentene sendes til
medlemmer og andre med møterett
- utvalget kan lukke møte ved behov
- utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende
- prosjektleder kan i samråd med lederen innkalle andre det er ønskelig å rådføre seg
med
- det skal føres møtebok som sendes til medlemmer, fellesnemnda og andre med
møterett så snart som mulig etter møtet.
5. Gyldighet
Funksjonstid er fra 01.01.2018 og frem til dato for sammenslåing av fellesråd 01.01.2020

Dette reglementet er vedtatt likelydende av Steinkjer kirkelige fellesråd og Verran
menighetsråd.
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